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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
 

من بين  ،للمحاماة مهنيةمباشر أو شركة  محام   اختيارطلب العروض في  ضوعيتمّثل مو 
 جميع اإلجراءاتالقيام بو  المركز الوطني لإلعالميةنيابة ل ،مين بجدول المحامينالمرسّ 

واإلدارية والتحكيمّية في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  القانونّية
اإلدارّيـة  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهقتة وفق ما والتعديليّ 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ و 

 .المحمولة على الطرفين المتعاقدين وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

 شروط المشاركة:  2الفصل 
 

 :طلب العروضفي  يمكن المشاركة
 المحامين المرّسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض -2
 أو
على األقل محام مرّسم بجدول المحامين وجوبا  تضمّ والتي  لشركات المهنية للمحاماةا -2

 .لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض

المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو  ال تجوز مشاركة المحامين الذين تعّرضوا لإليقاف عن
محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي 

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها 

ها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالتشريع والتراتيب الجاري ب
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

                                                 
1
 لجنة) ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 

نما يندرج ضمن صالحيات او ، (للغرضالفرز المحدثة الفتح و  بالهيئة العليا  قبة ومتابعة نيابة المحامينلّلجنة المختّصة لمراا 
من  21الفصل  ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياك 0222 جانفي 02مؤّرخ في ال 0222لسنة  412عدد  األمر ل المتعّلق بضبط شروط وا 
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي 
 .من مرسوم المحاماة 30اخر على معنى الفصل او اي مانع  دعوى ضّد جهة تعمل لديها

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 
 .المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة

 

 المشاركة كيفية:  3الفصل 
 :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 منفردا -2
 أو
 . ن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العملضم -0

 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 
    :يتكّون طلب العروض من

 :موّجه إلى جميع 1قسط وحيد

 المحامين المرّسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض -2
 أو
وجوبا على األقل محام مرّسم بجدول المحامين  الشركات المهنية للمحاماة والتي تضمّ  -2

 .لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري 
األداء على  اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون مركز الوطني لإلعالمية المحّدد من قبل ال

 .ضافة لكامل مّدة التكليفالقيمة الم

 :طلب العروضسحب ملف :  5الفصل 
 يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية

)www.marchespublics.gov.tn(  و موقع الهيئة الوطنية للمحامين  (rg.tnhttps://avocat.o  
ستمارة عد أن يتولى تعمير اإلب(  www.cni.nat.tn)المركز الوطني لإلعالمية بموقع واب  أو (

                                                 
1
 .ّعقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد  

http://www.marchespublics.gov.tn/
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يمكن سحب  ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك. اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور
 24:التاليعنوان على ال المركز الوطني لإلعالميةمن بدون مقابل  وكراس الشروط مباشرة 

 .تونس 2221ج بلحسن بن شعبان العمران نه

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
من  اابتداء( ايوم 12) المدة سّتين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 .محدد لقبول العروضال األقصى للتاريخاليوم الموالي 

 

 :العروضومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
نشر من تاريخ  أيام( 4)سبعة كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه  يمكن لكل مشارك أن يطلب

 . طلب العروض عن اإلعالن
اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 

كراس الشروط في أجل ال  ساحبييوجه إلى جميع واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، و 
البريد  عبروذلك  يام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروضأ( 22)يتجاوز عشرة 

سحب ل اإللكترونية ستمارةإلاالمبّين في  لشركة المهنية للمحاماةلللمحامي أو اإللكتروني 
 0222لسنة  412عدد من األمر  2الفصل الفقرة الثانية من بكّراس الشروط المشار إليها 

جراءات تكليف المحامين بنيابة  المتعّلق 0222جانفي  02مؤّرخ في ال بضبط شروط وا 
 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه  ،االقتضاءعند كما يجوز 
 .لكافة المترشحين

إلى المترشحين الذين سحبوا  معطيات تكميلّيةتوجيه المية مركز الوطني لإلعلل يمكنو  ،هذا
إنتهاء قبل ( 22)عشرة أدناه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل  شروطالكراس 

 .العروض أجل تقديم
 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
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 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:9الفصل 
تأمين المسؤولية المدنية والمهنية،  عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
  .آخر أجل لتقديم العروضفي تاريخ  المفعول سارية
هادة التأمين سنويا تجديد ش ،الصفقة( ة)شركة المحاماة صاحبالمحامي أو على  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم إلى حين 
من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري

 .ةالمعني شركة المحاماةالمحامي أو تعّهد بها 
 المتعّلق بآخرعالم بالحكم اإلبداية من يوم  انبانقضاء أسبوعالغيا  عقد التأمينويصبح 

ذا تم إعالم . (ة)المعني شركة المحاماةالمحامي أو قضية يتعهد بها  معنّية الشركة التأمين وا 
بمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل  المركز الوطني لإلعالميةمن قبل 
ي تاريخا ثابتا لهذا تعطأو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعّللة و 
، التعاقدّية (اه)هالتزاماتب (تف)يف لم  (ة)المعني شركة المحاماةالمحامي أو  بأنّ  اإلعالم،

وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل . على إنقضاء عقد التأمين االعتراضيتم 
 .المركز الوطني لإلعالميةيسّلمها  في الغرضبشهادة 
 تقديم العروض طريقة:  01الفصل 

 . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة
من هذا الكـّراس ( 22)المبّينة بالفصل  وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلدارّية نضم  ي  

: " عبـارة يكتـب عليـه يخـتم و ثالـث خـارجي  يدرجان في ظرفومختومين  في ظرفين منفصلين
 اةمحامــشــركة مهنيــة للمحــام أو تكليــف بمتعلــق  0202لســنة  20طلــب عــروض عــدد ال يفــتح 
 ".المركز الوطني لإلعالميةإلنابة 

عــن طريــق والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات توّجـه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة 
الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضـبط التـابع  البريد مضمون

 . مقابل وصل إيداع لمركز الوطني لإلعالميةـل
وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 

إلـى  مختومـةحسـب ترتيـب وصـولها ويجـب أن تبقـى  الخـاص بالصـفقات العموميـةسـجّل الفي 
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 .موعد فتحها
  :آلّيا يقصى

 .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
 .ختم المحاميوال يحمل  كّل عرض لم يكن مغلقا* 

 :كما يقصى
لـم يـتّم المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط و كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها * 

 .المركز الوطني لإلعالميةمن قبل  الممنوح له اإلضافيجل األ خالل ارفعه

 . كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة* 
 

 .تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض وال يمكن للمشاركين الذين
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة 

 .ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة. بكراس الشروط
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 :الوثائق المكّونة للعرض:  11الفصل
عــرض ووثــائق التعّهــد والمؤّيــدات المصــاحبة لهــا يجــب أن يحتــوي الظــرف المتضــّمن لل

 :ما يلي على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
مضاء --- كراس الشروط المشارك علـى كـّل صـفحة  ختم وا 

مضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان  وا 
 .التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (2)بالملحق عدد

فــــي آخــــر وختمــــه  المشــــارك  إمضــــاء
 .الوثيقة مع بيان التاريخ 

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (0)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة ء المشارك وختمه إمضا
 . مع بيان التاريخ

من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية
  .بطاقة التعريف الجبائية

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوقب انخراط شهادة

 

أو نسخة  الشهادة أصل
 .مطابقة لألصل من الشهادة

الشــخص المفــّوض لــه ممضــاة مــن قبــل 
 .وختمها مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

 أو

  .بجدول المحامين قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة

الشهادة المهنية أو  أصل
سخة مطابقة لألصل منها أو ن

من قرار ترسيم الشركة 
 . المهنية للمحاماة

 أو الكاتـــب العـــام للهيئــــة العميـــد إمضـــاء
رئــــــيس الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــواهم أو 

 .مع بيان التاريخوختمه 

 االجتمــاعي   بالصــندوق الــوطني للضــمان  االنخــراطشــهادة 
لــى أو تقــديم تصــريح ع ( (األعــوانبالنســبة للمعــاونين و ) 

 .الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان

من مطابقة لألصل نسخة 
 .الشهادة

إمضــاء الــرئيس المــدير العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان   مـــــن أو االجتمـــــاعيال

مــع بيــان وختمــه الشــخص المفــّوض لــه 
 .التاريخ

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

رئيس المـــــدير العـــــام لشـــــركة إمضـــــاء الـــــ
التــــامين أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 .وختمه مع بيان التاريخ
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تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام 
مباشــرة أو بواســطة الغيــر بتقــديم وعــود أو عطايــا أو هــدايا 
قصد التأثير في مختلـف إجـراءات التعيـين ومراحـل إنجـاز 

 .مهّمةال

مدرج طبقا لألنموذج ال
 (3)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

مه المشارك بأّنه لم يكن عونا تصريح على الشرف يقدّ 
عن  مضت، أو المركز الوطني لإلعالميةعموميا لدى 

  .عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقلّ  انقطاعه

مطابقة أو نسخة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
 (حسب الحالة) اإلعالم نسخة من مكتوب أو لألصل منه

وخاّصة منها أحكام  تراتيب الجاري بها العملا للطبق
مؤّرخ في ال 2992لسنة  2241األمر عدد من  1الفصل 

بضبط الشروط واإلجراءات  المتعلق 2992سبتمبر  02
المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة 

 .بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم نشاط خاص

طبقا لألنموذج المدرج 
 (2) بالملحق عدد

 

 

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  0الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1) بالملحق عدد   

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 :في فرز العروض  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضم نة بالعرض الخصوصّيةأو /و

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1)بالملحق عدد    

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .يخالتار 

 :قائمة إسمية في
 (منفرد)المحامي  
 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4)بالملحق عدد  

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

( و شركة مهنية للمحاماةمنفرد أ)مشارك  التزام لكل محام
 جميع اإلجراءاتب القيامو  المركز الوطني لإلعالميةنيابة ب

في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر  القانونّية
 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (2)بالملحق عدد    

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

كـــــل محـــــام مشـــــارك  مضـــــاءبإالتعريـــــف 
التعريف باإلمضاء على أن يكون تاريخ 

ــــــــا بعــــــــد صــــــــدور إعــــــــالن طلــــــــب  وجوب
  .العروض
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أو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمس  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين للمحامين
 .خيرةسنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9)بالملحق عدد  

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
  .ان التاريخمع بي

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
لشركة المهنّية المنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو ا

الستكمال  في إطار دورات التكوين المستمر اةللمحام
تنسيق مع التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بال الخبرة

ة الهياكل المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشط
  .الدولية للمحامين

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 22)بالملحق عدد  

فـــي آخـــر الوثيقـــة وختمـــه إمضـــاء المشـــارك 
يقـــّدم المحـــامي المترشـــح . مـــع بيـــان التـــاريخ

 نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة
 .في الدورة المعنية

 

المنتمين  المحامينأو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 .اةركة المهنّية للمحاملشل

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 22)بالملحق عدد 

مضــاء إمضــاء صــاحب الســيرة الذاتّيــة و  ا 
ـــــة الشـــــركة ) صـــــاحب العـــــرض ـــــي حال ف
 .مع بيان التاريخ (المهنية للمحاماة

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

  . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية قضائية ال

طبقا لألنموذج المدرج 
 (20)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

أو المباشر  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
المركز الوطني اة من جهة، و لشركة المهنّية للمحاما

 .من جهة ثانية لإلعالمية

بقا لألنموذج المدرج ط
 (23)بالملحق عدد 

محـــام منفـــرد )صـــاحب العـــرض إمضـــاء 
 وختمــه( أو وكيــل شــركة مهنيــة للمحامــاة
 .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب  2يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  :مالحظة

للهيكل  قصا  العرض ويجو إل موجباالجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

، في أجل ال االقتضا  عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط العمومي

 مستنداتبيانات و استكمال كتابيا ح العروض،تأيام من تاريخ جلسة ف 24يتجاو  

 .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو
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 :فتح الظروف: 02الفصل 
العروض يتم تعيينها بمقرر  تقييملجنة خاصة بفتح و  المركز الوطني لإلعالميةتحدث لدى 

 .المدير العام للمركز الوطني لإلعالميةمن 

الوثائق اإلدارية المحتوية على الخارجية والظروف الظروف تجتمع اللجنة المذكورة لفتح 
  .الفنّية العروضو 

 .علنّية تكون جلسة فتح العروض
  .وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة 

  ال يســـــمح للحاضـــــرين المشـــــاركين بالتـــــدّخل فـــــي ســـــير أعمـــــال اللجنـــــة ألّي ســـــبب مـــــن
ل لهـم طلـب تمكيـنهم مـن تعـديل عروضـهم أو إدخـال أّي إضـافات . األسباب كما ال يخو 
 . عليها

  دة لقبول العروضإاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّ ال تفتح. 
  ّال أعتبــــر هــــذا العــــرض  عرضــــهعلــــى عــــارض أن يــــدخل  ال يمكــــن ألي أيــــة تغييــــرات وا 

 .الغيا

الظـرف  وذلـك بفـتحيتّم الشـروع فـي عملّيـة الفـتح طبقـا للتسلسـل الترتيبـي لتـاريخ الـورود  -
 .ثائق اإلدارّية المطلوبةالو  كلّ  وجود والتثّبت منالخارجي للعرض 

ــي  - التصــريح بوجــود الوثــائق  واالقتصــار علــىفــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفّن
 .المطلوبة دون تعدادها

 ،االقتضـاءعنـد  ،يمكـن التي تدخل فـي تقيـيم العـرض الفّنـي للمشـارك الوثائق وباستثناء
لـذين لـم يقـّدموا كـّل الوثـائق أن تـدعو كتابّيـا المشـاركين اوفرزهـا  بفـتح الظـروف للجنـة الخاّصـة

مـن تـاريخ جلسـة فـتح الظـروف  عمـل أّيـام 24 ال يتجـاوز فـي أجـل إتمـام ملفـاتهمإلى  المطلوبة
 المركــز الــوطني لإلعالميــةبمكتــب ضــبط  مباشــرة أو بإيــداعها الســريع وذلــك عــن طريــق البريــد

 .حتى ال تقصى عروضهم
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ــــــــــــد االلكترو  نــــــــــــي بــــــــــــالعنوان يمكــــــــــــن ارســــــــــــال هــــــــــــذه الوثــــــــــــائق عــــــــــــن طريــــــــــــق البري
علــى ان تــودع األصــول، الحقــا، بمكتــب الضــبط او ارســالها عــن  webcni@cni.tn:التــالي

 .السريع دطريق البري
 .ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني

فــي  ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين:  03الفصــل 
 :الصفقة

مقابــل وصــل  ،بطلــب كتــابيّ  هيســحب فــي طلــب عــروض أن هقــّدم ترّشــحي الــذ ييمكــن للمحــام
بــالبلوغ مــع اإلعــالم  أو عــن طريــق البريــد المركــز الــوطني لإلعالميــةيقــّدم مباشــرة إلــى  ،تســليم
مـن عليه العروض المعلن  لقبوليوما من تاريخ آخر أجل ( 21)عشرة  أقصاه خمسةأجل  في

 .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلك ركز الوطني لإلعالميةالمقبل 
 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار تؤخذ بعين األجل هذا وبانقضاء

إال بمطلب معلل يقّدمه  األجل المذكور انقضاءغير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 
بهدف  0222لسنة  412من األمر ( 4)فصل السابع على معنى الالمترّشح للجنة المختّصة 

  .الموافقة عليه
 ،عملية الفتح دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 
( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمهايحرم من 

في الفقرة األولى الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك من تاريخ تراجعه  ، حسب الحالة،تحتسب
الذي بقي دون  النهائي عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبولهتاريخ أو من من هذا الفصل 
 .أيام عمل (22)عشرة رّد لمّدة تجاوزت 

 العروض تقييم:04 الفصل
تتـوّلى الكـّراس،  مـن هـذا 20بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليهـا بالفصـل 

من هـذا  21 الفصلبالمدرجة  ةلمنهجيّ لالعروض المقبولة وترتيبها وفقا  تقييم هذه اللجنة كذلك
 .الكراس

mailto:webcni@cni.tn
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 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد : 05 الفصل
 :منهجّية تقييم العروض:  05.0

مين باالعتمـاد، العـروض وترتيبهـا الختيـار المحـامي أو الشـركة المهنّيـة للمحـا تقييميتّم 
 :حصريا، على المقاييس التاليــة

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 2
 نقطة 02 المؤهالت العلمّية للمحامي 0
ــــل الهياكــــل  3 ــــة للمحــــامي أو شــــركة المحامــــاة مــــن قب حجــــم المهــــام الموكول

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 :وتقصى وجوبا 
 .الفني للتقييمالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة  -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض  -
 .سمن هذا الكرا 22فترة اإلمهال والمحّددة في الفصل 

 .كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة -

العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس  -
 .الصفقة

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض 
لسنة  412بة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراق

جراءات تكليف المحامين بنيابة   0222جانفي  02مؤّرخ في  0222 يتعلق بضبط شروط وا 
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 

 تنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنيةبعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بال
أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات   للمحامين
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 .0222جانفي  02مؤّرخ في  0222لسنة  412من األمر عدد  21الفصل 
 :إسناد األعداد:  05.2

حـامين الـالل أو ألعضـاء الشـركة المهنّيـة للم المراجع العامة للمحامي   -أ
 (:نقطة 02)الالمسة سنوات األاليرة

 :كيفية إسناد األعداد. 0.أ
أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

إلى تاريخ تقديم  2106جانفي خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة 
 .العروض

مع أعضاءها في إطار شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف  في صورة تقديم عرض 
 .وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول

العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من  احتسابوبهدف 
راف وتقديمها بشكل نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األط

  .يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع
 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  41ما بين 
إنابة الالل  51

الالمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 61و 50ما بين 
إنابة الالل 

الالمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 71و 60ما بين 
إنابة الالل 

الالمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81و 70ما بين 
إنابة الالل 

الالمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80أكثر من 
إنابة الالل 

الالمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العــــــــــدد 
المســــند 
ـــــوان  بعن
المراجـــع 

 العامة

22 02 32 22 12 
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 :مؤّيداتصيغ تقديم العّينات من ال. أ
تبعا إلمضاء المترّشـح للتصـريح علـى الشـرف بصـّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية 

المعنـــي إلـــى تأييـــد عرضـــه  أولـــى، المترّشـــح، ال يـــدعى، فـــي مرحلـــة (1الملحـــق عـــدد )والعاّمــة 
 .بهابالمؤّيدات المصّرح 

. شارك في طلب العروضتعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح الم
وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع 

 .اإلنابة
 .وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال

مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــظ  ويكــون المحــامي
الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كـذلك فـي وسـائل حماية المعطيات 

طبق مواصفات تتالءم مـع الّتجهيـزات  الستغاللهاحفظ إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية 
طبـق المواصـفات  مركز الـوطني لإلعالميـةللالمستعملة في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب 

 .غرض في كراس الشروطالفنّية المبّينة لل
تـــتّم علـــى  مـــن الناحيـــة الفنّيـــة وترتيـــب العـــروض التقيـــيمويجـــب اإلشـــارة للمترّشـــحين أّن عملّيـــة 

 :الّنحو الّتالي
 وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات  لجنــة الفــتح والفــرز تقيــيمتــوّلى ت

المبّينــــة فــــي الّتصــــاريح علــــى الّشــــرف والّســــيرة الّذاتّيــــة الممضــــاة مــــن قبــــل 
وطبقـا  وبقية المالحق المنصوص عليهـا بملـف طلـب العـروض ّشحينالمتر 

 .المعلنة بكّراس الشروطللمعايير والمقاييس 
  مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة  االنتهـــاءيقـــوم الهيكـــل بعـــد

المراقبـة  العمـومي إلجـراءالمختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئـة العليـا للطلـب 
 4107لســنة  767األمــر عــدد مــن  7ا ألحكــام الفصــل الاّلزمــة عليهــا طبقــ

ذا مــــا . 4107جــــانفي  42مــــؤّرخ فــــي  أعمــــال الّلجنــــة المــــذكورة  اقتضــــتوا 
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طلــــب المؤّيــــدات المضــــمنة بالتصــــاريح أو مؤيــــدات إضــــافية حــــول مــــا تــــم 
الطلـب يوّجـه  فـإّن هـذاالتصريح به بخصوص المؤهالت العلميـة والمهنيـة، 

  .المركز الوطني لإلعالمية لإلى المحامين المعنيين من قب

 (:نقطة 02) المؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب 

إلـــى  وباالســـتناديهـــدف هـــذا المقيـــاس إلـــى تحديـــد العـــدد األمثـــل مـــن المتـــدخلين للقيـــام باإلنابـــة 
لـــى  المركـــز الـــوطني لإلعالميـــةالخبـــرة المتمّيـــزة فـــي الميـــدان المطلـــوب مـــن قبـــل  مـــن ناحيـــة وا 

 : التصنيف التالي وذلك حسبترشح من ناحية أخرى، المؤهالت العلمية للم
 .لدى التعقيب المحامون المباشرون -

 .االستئنافالمحامون المباشرون لدى  -

 .المحاماةشركة أعضاء  -

 

إضــافة إلــى الشــهادات العلمّيــة التــي تحّصــل عليهــا المحــامي تســند األعــداد بحســب 
 :ى النحو التاليعدد الدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها عل

ــــة  - ــــة  21تســــند بصــــفة آلي ــــابع بنجــــاح دورة تكويني ــــا أو ت ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلي نق
التــي تنظمهــا  إلســتكمال الخبــرة المهنّيــة متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمرّ 

ويبلـغ سـقف النقـاط بهـذا العنـوان  الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحـامين
 .(22) عشرة

لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوينّيــة قـــام بهــا محــامي فـــي ( 22)ند نقطــة واحـــدة تســ -
 .1(22) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

 

إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن 
                                                 

ة، يؤخر،، باإلضرافة إلرى ذلرك، بعرين عندما يتعلّق األمرر بتكليرف محرامي بقضرايا فري المرارج مرن قبرل الهياكرل العموميّر 1

للمحرامين مردى إلمرام قام بها محامي في إطار أنشرطة الهياكرل الدوليّرة  االعتبار ضمن ه،ا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

. جليزيةالمحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضا  اللغة اإلن

ويمكن، ك،لك، األخ، بعين االعتبار إضافة إلى ه،ه المقاييس، انضوا  المحامي أو شركة المحاماة فري شربكة مهنيّرة دوليّرة 

 .لمكاتب محاماة من عدمه
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 .يةشهادة المشاركة في الدورة المعن

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل  - ج
 (نقطة 31)العمومّية وعددها 

 
 
 

 

 
االبتـدائي هيكـل عمـومي فـي الطـور  جاريـة، لفائـدةعـن كـّل قضـّية  نصـف نقطـةيتّم حـذف   -
 .نقاط 22يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  في
 االسـتئناف فـينصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي فـي طـور يتّم حذف  -

 .نقاط 22يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في 
محكمـة  خـاص لـدىيتّم حذف نصف نقطـة عـن كـّل قضـّية جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي أو  -

 .نقاط 22يتجاوز  أالعلى  عروضطلب الفي تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  التعقيب

 :محاماةالشركة أو  المحاميتعيين : 60الفصل
  

تقريــرا مفّصــال حــول معــايير المركــز الــوطني لإلعالميــة لــدى  والتقيــيم المحدثــةالفــتح  تعــّد لجنــة 
كيفّيـة ترتيـب المترّشـحين فيـه علـى ضـوء ذلـك توّضـح التقيـيم المترّشـحين ونتـائج أعمـال  اختيار

 .حصل ذلكبعض العروض إن  وأسباب إقصاء
لمتابعــة والمراقبــة المختّصــة لجنــة إلــى الل هــذا التقريــروجوبــا  المركــز الــوطني لإلعالميــة وّجــهيو 

لســـنة  412مـــن األمـــر عـــدد  4طبقـــا ألحكـــام الفصـــل بالهيئـــة العليـــا للطلـــب العمـــومي المحدثـــة 
مــن  2ت الفصــل إلجــراء مراقبتهــا عليهــا طبقــا لمقتضــيا 0222 جــانفي 02والمــؤّرخ فــي  0222

عادة النظر فيها األمر السالف الذكر  .االقتضاءعند  ،وا 
 مركــز الــوطني لإلعالميــةتوّجــه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلــى ال األعمــال،مــن هــذه  االنتهــاءوبعــد 

 .المعني لتنفيذه

لـــذلك بقـــدر مـــا يكـــون . يهـــدف هـــذا المعيـــار إلـــى إعطـــاء أكثـــر فـــرص للمترّشـــحين المتفـــّرغين
فّرغـــا للمهّمـــة بقـــدر مـــا يرتفـــع العـــدد المســـند إليـــه بهـــذا العنـــوان والعكـــس المحـــامي المترشـــح مت

 :بالعكس وذلك على النحو التالي
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 : والّشروع في المهّمة العقدإمضاء: 70الفصل 
 المركـز الـوطني لإلعالميـةمن قبـل  (ها)اختياره ي تمّ الت أو شركة المحاماة المحاميإعالم  يتمّ 

طبـــق  المحـــرر باللغـــة العربيـــة عقـــدالويجـــب عليـــه إمضـــاء . دن بوثيقـــة التعّهـــفـــي العنـــوان المبـــيّ 
وذلك وضرورة توضيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضافة بنود يمكنو . النموذج المصاحب لهذا

 . مركز الوطني لإلعالميةحسب مقتضيات وواقع نشاط ال
مضا العقدعلى إثر المصادقة على و  اتخاذ  يتولىل المحامي أو شركة المحاماة، يتم إعالم ئهوا 

 .بذلك ذناإلكل اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم 
يحرم إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 

تحتسب من ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  ات التي تنظمها كلّ المشاركة في الصفقمن 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة تاريخ 

 .أيام عمل( 22)
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
 اركبطاقة إرشادات عامة حول المش: 2ملحق عدد 

ثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة : 3ملحق عدد 
 
 تصريح على الشرف بعدم التا

صاحب طلب ( المركز الوطني لإلعالمية)تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
 العروض

من  2منصوص عليها بالفصل تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية ال: 5ملحق عدد 
 كّراس الشروط
 او الخصوصّية المذكورة في العرض/ تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 
و المحامين المباشرين ( المنفرد)المحامي سميـة في إقائمة : 7ملحق عدد 

 
عضاء ( في صورة تجّمع)ا

 
و ا
 
ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين ( المنفرد)المحامي  التزام: 8حق عدد مل

 
 ( في صورة تجّمع)ا
عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 
و ا
 
لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية  المركز الوطني لإلعالميةا

 والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية
و المحامين المباشرين  المباشر امة للمحاميلتجربة العقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
وا

 
للمحامين  ا

  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 11ملحق عدد 
 
المنتمين  المحامينلمحامي المباشر ا

المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق اة في إطار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامل
نشطة الهياكل الدولية للمحامين

 
و في إطار ا

 
على للمحامين ا

 
 .مع المعهد اال
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 12ملحق عدد 
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية هيائت القضائية وسائر ال

و المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
 
 .والهيكل عمــومي للمحاماة،لشركة المهنّية اا
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 0 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 ......................................................1(االسم واللقب والخطة) إني الممضي أسفله -

 ........................................................:................المتصرف باسم ولحساب -

 .......................... ...................... :تحت عدد الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -
 ...................................................(...العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ................: .......................................................................بصفتي  -

بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 :المحامي

 العروض ملف طلب (1) 
 االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال (0) 

 عقد النيابة (3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 
  :يليوألتزم بما  أتعّهد

 .قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ( 2 

 ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بلشروط الوفقا لانجاز الخدمات القانونّية المطلوبة ( 0
 .طبق التراتيب القانونّية في الميدان

 تاريخ من أيام 22 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 .ية الخاصةاإلدار  نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  يةإعالم المركز الوطني لإلعالم

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 2
 .آلخر أجل محدد لقبول العروض ابتداء من اليوم الموالي يوما 12 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 1

                                                 
دون (" ذكر المجمع)إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع "في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة 1

 .النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعدت المتعلقة إدراج البيانا
 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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. قانونيحجر  الح أو أيّ تضارب مص ةلافي ح (مثلها ليستالتي أشركة ال أو أنّ )لست أنني شهد أ( 1
القانونية المترتبة عن  آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 .ذلك
 

فتوح حساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ مركز الوطني لإلعالمية اليدفع 
 ذكر الهوّية.......................... ) :عددتحت .. .......................... :البريدأو  البنكب

 (أو البريدية البنكية
 

 
 ......................في.................. حرر بـ 

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  ("صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك ال يكتب)
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 2 ملحق عدد

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 .................:...............................................المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
 ............:..............................................................تاريخ الترسيم في المحاماة

 .........................................:.............................................. ن المقرّ عنوا
 ......................................: وفقا لإلجرا ات القانونيّة موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

  ...................................................:...........................................لهاتفا
 .......................................................: المحاماةشركة  للمحامي أواإللكتروني  العنوان
 ......................................:...........................................المعّرف الجبائيرقم 
 .................................(......خطةاالسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
 

 ......................في.................. ر بـ حرّ 
 

 (المشاركوختم  إمضاء)                                                 
 
 

ّ. ة بهتقديم الوثيقة الخاصّ عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة



00 
 

 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مالتلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

 ..........................................في  .............................حّرر بـ 

 (المشارك  وختم  إمضاء)
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 4ملحق عدد 
 

 
 المركز الوطني لإلعالميةلدى  ف بعدم مباشرة العملتصريح على الشر 

 صاحب طلب العروض
 
 

22412992

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 (المشارك  وختم  إمضاء)
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 5ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كرّاس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 

 ............................في............................. ر بـحرّ 

 ( المشارك  وختم  إمضاء)

 



01 
 

 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 او الالصوصّية المذكورة في العرض/ والمراجع العاّمة و
 
 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

(إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد  ملحق
 

 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو ( المنفرد)المحامي سميـة في إقائمة 

 
 

 ر  ع واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة
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01 

  

 ............................في............................. حّرر بـ

 (المشارك  وختم  إمضاء)
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 8عـدد ملحق
 

الوطني  المركزأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ( المنفرد)المحامي  التزام
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية لإلعالمية

 

 1المحامي معرف به  إمضاء محل المخابرة الترسيم قباللسم و اإل

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر بـ

 ( المشاركوختم  مضاء  إ)

                                                 
1

كما يجب التعريف باإلمضا  لكل . صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضا  في المانة الممصّ 

 .ن طلب العروضمحامي مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضا  وجوبا بعد صدور إعال
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 9عـدد  ملحق
 

 للمحامين المنتمينأو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 اليرةالالل الالمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل

 (إلى تاريخ فتح العروض 2106جانفي 0من ) 

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 د القضاياعد موضوع اإلنابة المحكمة الطور

 6102سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    
    
    

 
 6102سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 6102سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 6102سنة  المباشر أو المحامين  لتجربة العامة للمحاميا
    
    
    
    

 6161سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 



09 
 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 أو القطاع الخاصالهيكل العمومي   موضوع اإلنابة المحكمة عدد القضيّة الطور المهمّة

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

      
      
      
      

     
 

 

     
 

 

     
 

 

      
      
      

...........................في............................. حّرر بـ

 ( إمضاء وختم المشارك)

 رح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقت. 
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 01عـدد  ملحق
لشركة المنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو التكوينية المتالصصة التي تابعها اقائمة الدورات 

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المهنّية للمحام
 .ر أنشطة الهياكل الدولية للمحامينأو في إطاالمعهد األعلى للمحامين 
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  6 

  7 
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4 

  5 

  6 

  7 

  

 ............................في............................. حّرر بـ

 (إمضاء وختم المشارك)

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسالة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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 00عدد  ملحق
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 ................................................................................................................................................ :واللقب اإلسم* 
 .................................................................................................................................: تاريخ الوالدة ومكانها* 

 .................................................................................................................: تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية *
 .................................................................................................................:تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف *
 ....................................................................................................................: تاريخ الترسيم بقسم التعقيب* 

 ...........................................................................:قا لإلجرءات القانونّيةوف عنوان موقع الواب إن وجد*

 
 : ل عليها المترشحالمتحص   الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ة ف ص الخبرة العام   : ي المحاماةملخ 
 

 
قة أو نتائج  النتائج المحق 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها
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 الدراسات والبحوث
 -
 -
 -
-  
-  
- 
-  

ص  ة  ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ  أو الماد 
 (المطلوبة

 
 

قة أو نتائج  النتائج المحق 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
ام المحامي أو القطاع الخاص التي ق

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

ة المترش ح إليها  :بالمهم 
 التكوين في اللغات. 

 
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     
     
     
     

 
 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة. 

-   
-    
-  

 
 اإلنضواء في شبكة دولي ة لمكتب محاماة 

ّ
-   
-    
-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
فيحرّر بـ                                                        

 (إمضاء وختم المشارك)                                            
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 02عدد  ملحق
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

فيحرّر بـ
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 03عدد  ملحق
 

أو المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
والمركز الوطني اة ، لشركة المهنّية للمحاما

 1لإلعالمية
 

 

0  :

.
 

 

3

 

. 
(0221

.
 

                                                 
1

 .يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها



31 
 

4

 

 

 

01 

 
 

المتعّلق بضبط شروط  4107جانفي  42خ في مؤرّ  4107لسنة  767عدد 01
جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية  وا 

.واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

5

□ 

32
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00

4 
المتعّلق بضبط شروط  0222جانفي  02مؤّرخ في  0222لسنة  412عدد مر من األ

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية  وا 
 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

02

 العقدصحة : 03الفصل 
 .
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